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 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
 سم.

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قال المصنف رحمه هللا 
فوجدت قيامه  -صلى هللا عليه وسلم-ه قال رمقت الصالة مع محمد تعالى: عن البراء بن عازب رضي هللا عن

ا فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم واالنصراف قريب  
 ا من السواء.من السواء وفي رواية البخاري ما خال القيام والقعود قريب  

 وسلم وبار  على عبد  ورسوله ببيبا محمد وعلى لله وصحبه جممعين  جما الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا
 بعد:

صلى -لحظ وسبر صالة الببي   فيقول المؤلف رحمه هللا تعالى عن البراء بن عازب رضي هللا عبهما قال رمقت
بين السمدتين يقول فومدت قيامه للقراءة فركعته فاعتداله يعبي بعد الركوع فسمدته فملسته  -هللا عليه وسلم

ا من السواء استثبى في رواية البخاري ما خال القيام ا من السواء قريب  فملسته ما بين التسليم واالبصراف قريب  
ذا استثبيبا القيام والقعود للتشهد األخير التساوي متصور التساوي والقرب مبه متصور والقعود قريب   ا من السواء وا 

كما قرج البقرة والبساء ولل عمران كيف يكون ركوعه وقيامه وسمود وملوسه  لكن إذا قرج في الصالة خمسة جمزاء
قريب من السواء وذكربا فيما مضى جن هذا االستواء قد يراد به االستواء البسبي بمعبى جبه إذا جطال القيام جطال 

ا ثوب ا معلق  يت ثوب  طول بسبي وال يلزم من هذا التساوي في الوقت يقرب هذا جب  إذا رج  الركوع وجطال السمود
بقول الكم  علشانوستين  مائةللبدن وهل يلزم جن يكون الكم  م شبر هذا كمه مساوي طوله مائة وستين سابتي والك  

ال  ال يلزم هذا فالتساوي تساوي بسبي يعبي إذا رجيت شخص وزبه معتدل وطوله معتدل ويديه  ؟مساوي للثوب
ا متين والرمال ما هي سميبه هذا سمين مد   الباس تشوفه مثال  مباسبات ورمليه قلت هذا متساوي لكن بعض 

متساوي جو اليد صغيرة جو الرجس صغير هذا ما فيه تساوي وال يلزم من تساوي األعضاء جن تكون ببفس المقدار 
ثابت  ببفس الوزن ببفس الطول ال  جمثلة تقريبية فعبدبا إذا قرج خمسة جمزاء بالبقرة ثم البساء ثم لل عمران وهذا

هل يلزم جن يسمد ساعة ويركع ساعة ويرفع ساعة ويملس ساعة ال  هذا  -عليه الصالة والسالم-عن الببي 
تحتاج إلى يوم علشان يصلي ركعتين علشان يصلي ركعتين بهذ  الطريقة يحتاج إلى يوم كامل فالمراد بالمساواة 

يطيل الركوع إذا جطال الركوع يطيل االعتدال إذا جطال هبا المساواة المتباسبة البسبية بمعبى جبه إذا جطال القيام 
ا يطيل.. وهكذا ما يقرج في الركعة األولى مزء والركعة الثابية مزء وبقية الركعة في دقيقة ما يمي هذا ليس قريب  

ا من السواء هذا من السواء لكن إذا إذا قرج مزء وركع دقائق خمس جربع ست وهكذا والسمود مثل يقال قريب  
ستواء البسبي لكن إذا استثبيبا كما في رواية البخاري ما خال القيام والقعود خرمبا من اشإشكال ال مابع جن اال

يكون الركوع بقدر السمود والملسة بقدر السمود والرفع مبه بقدر الركوع وهكذا يكون االستواء حقيقي ما هو 



واحد الحديث مخرمه واحد فهل يقال جبه مرة البراء ببسبي لكن رواية البخاري لحديث البراء الحديث بفسه مخرمه 
القيام والقعود جكثر من الركوع والسمود يعبي  -عليه الصالة والسالم-ا من السواء ومرة جطال بن عازب مرة قريب  

يحمل على تعدد القصة مع جن المخرج واحد مبهم من يرى هذا ويقول جن هذا جولى من توهيم الرواة جولى من 
هل يمكن جن يتم له هذا من خالل صالة  -عليه الصالة والسالم-لكن كوبه رمق الصالة مع الببي  واةالر  توهيم
جو هو يريد جن يقرر هذا من خالل االستقراء يعبي بظر في جكثر من صالة فومد األمر هكذا ولذا ساقه  ؟واحدة

لى هذا يلزم عليه توهيم الراوي للرواة وبيبه للباس يريد جن يخرج ببتيمة بتيمة استقراء وتتبع هل بقول هذا؟ وع
األخرى ما خال القيام والقعود قريب من السواء وهذا قد يسلكه بعض المحدثين ألن المخرج واحد هذ  العلة التي 
قد تمري على قواعد جهل الحديث قد ال تمري على قواعد الفقهاء ألن االستثباء هذا االستثباء تخصيص 

ا من لو كان لفظ الحديث رمقت الصالة بمميع جركابها فرجيتها قريب   ؟قول مثل هذاتخصيص بعد تعميم لكن متى ب
السواء يعبي ما ب ص على القيام يعبي لو لم يبص عليه بعيبه بل دخل تحت العموم ابتبهوا يا إخوان ألبه اآلن 

م هذا مفهومه ثم اشإشكال وشوا فيه؟ اشإشكال جن مفهوم الحديث جن الركوع طول القيام والسمود طول القيا
االستثباء الوارد بعد ذل  ما خال القيام والقعود والقيام مبصوص عليه يعبي هل يسوغ جن تقول ماء محمد وزيد 
وعمرو وبكر وخالد ما خال محمد وزيد وهم جبت باص عليهم في المملة يسوغ هذا واال ما يسوغ؟ لكن لو تقول 

ستثباء تخصيص والتخصيص إخراج بعض جفراد العام اللفظ ماء الرمال ماء الطالب إال زيد وعمرو صح فاال
ألبه بص فومدت  ؟العام لكن مادام بص على الشيء ليس بعام فكيف يخرج المبصوص عليه ببص مساٍو له

قيامه والقيام هبا المراد به قيام القراءة األول الذي قبل الركوع ولذل  يقول ومدته قيام فركعته فاعتداله ثم يقول ما 
القيام؟! يستثبي فإما جن يحمل على تعدد األحوال جبه في كثير من األحوال قريب من السواء وفي بعض خال 

األحوال في بعض األحوال استثبى فأطال القيام جكثر من غير  وجطال القعود جطول من غير  وهذا عبد الفقهاء 
يث ما عبدهم مابع إذا كان المخرج واحد جسهل من توهيم الرواة يعبي هذا يمري على قواعد الفقهاء لكن جهل الحد

يرمح هذا جو هذا جما القول بتعدد القصة كما يستروح إليه فإما جن ه من الترميح واالختالف على الرواة ال بد في
بعض العلماء هذا الذين ليس عبدهم من المرجة ما يستطيعون جن يوهموا به الرواة وال ش  جن صيابة مابب الرواة 

ذا ومد للكالم محمل صحيح ال ش  جبه يتعّين والكتب الصحيح ة الصحيحين وغيرهما جمر في غاية األهمية وا 
ن  الكالم إذا لم يومد محمل صحيح العلماء الكبار عبدهم من القرائن ما يحكمون به على جن هذ  الرواية وا 

ه مسلم في تعدد صفة ماءت من طريق الثقاة إال جبه خطأ وهم ما عبدهم مابع ولذا يرى بعضهم ثبوت ما يروي
صالها بركوعين وماء في مسلم ثالث  -عليه الصالة والسالم-صالة الكسوف الذي في الصحيحين جن الببي 

ركوعات وجربعة وماء في غير  خمسة مبهم من يقول كلها صحيحة كلها ثابتة تعددت القصة وش المابع لكن 
صلى الكسوف إال مرة واحدة فعلى  -لصالة والسالمعليه ا-الذي يقول لم يحفظ جبه حصل الكسوف جو جن الببي 

ن كابت في الصحيح وهما مسلكان ألهل العلم مبهم  من يرى صيابة مابب الصحيح هذا الرواية األخرى وهم وا 
م بتوهيم الرواة مادام ومد لذل  محمل وال القول بتعدد القصة ومبهم من يمزم يضعف ويوهم وهذ  طريقة حكوال ي

براهيم ما مات إال مرة واحدة ابن الببي اشإسالم يقول جبد   ألئمة كبار وشيخ عليه -ا صالة الكسوف مرة واحدة وا 
إبراهيم وهللا ما مات إال مرة واحدة ال ش  جن مثل   باعتبار جن صالة الكسوف يوم مات إبراهيم -الصالة والسالم



اعد الشريعة ما يمعله يمرؤ ما شيخ اشإسالم عبد  من من األصل الذي يعتمد عليه من بصوص الشريعة وقو 
يمعله يمرؤ جن يقول جحابستبا هي ويقول شيخ اشإسالم ما تحبس الرفقة لكن من دون شيخ اشإسالم ال يستطيع 
جن يقول مثل هذا الكالم بحال لكن يالحظ على بعضهم الغلو في صيابة الرواة فيصحح ويعدد القصة ولو كان 

واة يعبي إذا اختلف راوي مع راوي ولو لم يترتب عليه جثر هذا الخالف االختالف مرد  إلى اختالف جلفاظ الر 
سياق الحديث قال تعددت القصة ال ش  جن مثل هذا غلو غلو فالمسألة تحتاج إلى وسط بحتاج إلى بصون 
الرواة الثقاة عن التوهيم بقدر اشإمكان وبصوص الكتب الصحيحة التي هي عمدة اشإسالم والمسلمين بقدر 

 ن والكالم الخطأ ما يمكن يمشي.اشإمكا
 عفا هللا عنك.

صلى -وعن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي هللا عنه قال إني ال آلو أن أصلي بكم كما رأيت رسول هللا 
ا ال أراكم تصنعونه كان إذا رفع رأسه من الركوع يصلي بنا قال ثابت فكان أنس يصنع شيئ   -هللا عليه وسلم

ذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي.ا حتى يانتصب قائم    قول القائل قد نسي وا 
ر فأبذل قصّ  يقول رحمه هللا تعالى عن ثابت الببابي عن جبس بن مال  رضي هللا عبه قال إبي ال للو يعبي ال ج  

ا لما قّعد  طبيق  يصلي ببا قال ثابت فكان جبس ت -صلى هللا عليه وسلم-مهدي جن جصلي بكم كما كان رسول هللا 
ا ال جراكم تصبعوبه كان إذا فكان جبس يصبع شيئ   -عليه الصالة والسالم-والتزمه جن يصلي بهم صالة الببي 
ذا رفع رجسه من السمدة مكث حتى يقول القائل رفع رجسه من الركوع ابتصب قائم   ا حتى يقول القائل قد بسي وا 

العتدال والطمأبيبة فيه ركن من جركان الصالة والملسة بين قد بسي تطويل االعتدال من الركوع ال ش  جن ا
السمدتين والطمأبيبة فيها ركبان من جركان الصالة لكن هل االعتدال مما يدخله التطويل بمعبى جبه هل هو ركن 

وهل تطويله بأكثر مما ورد فيه من ذكر مخل بالصالة جو ال يخل بالصالة؟ الذي  ؟طويل جو هو ركن قصير
ألذكار الواردة يمكن جن يقال قد بسي من طول القيام؟ ال يمكن جن يقال إال جن يكون القدر الزائد إما جن يأتي با

عليه -يكرر بعض األذكار جو يكرر لربي الحمد كما ماء في بعض الروايات وهبا جبس يصلي بهم صالة الببي 
سي الشافعية عبدهم هذا الركن قصير قصير ويطيل في القيام بعد الركوع حتى يقول القائل قد ب -الصالة والسالم

وش معبى قصير؟ بمعبى جبه ال يطال بأكثر من ذكر  فلو جطيل بأكثر من ذكر  بطلت الصالة هذا قول معروف 
القدر الزائد من هذا االعتدال  ..بالمواالة بين جركان الصالة يعبي القدر الزائد ل  خ  عبد الشافعية لماذا؟ ألبه ي  

لركن والذي يليه فهو مخل بالصالة عبدهم هذا إذا قلبا إبه ركن قصير دعوبا من القوم الذين فاصل بين هذا ا
يبقرون هذا الركن بحيث ال يتم لهم وال االعتدال هؤالء صالتهم على خطر بسأل هللا العافية لكن القول عبد 

ا تحتمل اشإطالة الركوع يحتمل الشافعية جبه ركن االعتدال ركن لكبه قصير وليس من األركان التي يمكن إطالته
القيام يحتمل اشإطالة طول اقرج ما شئت ما له حد الركوع سبح ما شئت ما فيه حد السمود كذل  لكن الركن هذا 
قصير ال يحتمل اشإطالة عبدهم فإذا جطيل بطلت الصالة ألبه حصل فاصل بين جركان الصالة وهذا القول ليس 

ي قد بسي كيف بسي؟ إال وقد جطاله جطاله إطالة جكثر مما فيه من ذكر بشيء ألبه ال يمكن جن يقال للمصل
يصلي ال  -عليه الصالة والسالم-ا ال جراكم تصبعوبه يعبي الصالة كما كان الببي فقولهم ضعيف يصبع شيئ  

ش  جبها دخلها ما دخلها من التساهل والتفريط في القرن األول ولذا يتعمب بعضهم جن يرى من يصلي صالة 



يعبي لو كابت  -صلى هللا عليه وسلم-ويقول قائلهم لقد جذكربا هذا صالة محمد  -عليه الصالة والسالم-لببي ا
ا ال جراكم الصالة الببوية معهودة بين الباس كلهم ما احتاموا إلى جن يقولوا مثل هذا الكالم رجيت جبس يصبع شيئ  

ذا رفع رجسه من السمدة مكث حتى  ا حتى يقولتصبعوبه كان إذا رفع من الركوع ابتصب قائم   القائل قد بسي وا 
يقول القائل قد بسي بمعبى جبه يطيل هذين الركبين ولعل المقصود من ذل  الرد على من يرى تخفيف هذين 

 حرص عليها طالب العلم  ويأتي بها  بعم.وفيه جدعية وجذكار ي الركبين بقر اعمن يبقر هذين  الركبين فضال  
-وال أتم صالة من النبي  ،قال: ما صليت وراء إمام قط أخف صالة -رضي هللا عنه-وعن أنس بن مالك 
 .-صلى هللا عليه وسلم

 : -تعالى حمه هللار -يقول 
ال يظن جن الضمير يعود إلى لئوالحديث عن جبس؛  "وعبه" :ما قال "قال -رضي هللا عنه-وعن أنس بن مالك "

وال أتم صالة من  ،: ما صليت وراء إمام قط أخف صالةقال -رضي هللا عنه-وعن أنس بن مالك " ثابت
ال سيما اشإمام يتعلق به جمران  جمر يتعلق بالصالة   جخف يعبي الصالة "-صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 

بأن يأتي بأركابها ووامباتها وسببها  وجمر يتعلق بالمأمومين  فال   فال بد من إتمامها  ال بد من إتمام الصالة
  بعض الباس ال يستطيع التوفيق  فإما جن -عليه الصالة والسالم-وامتمع هذا في الببي   عليهم وال يبفرهم يثقل

ويطبق مميع السبن والوامبات واألركان  جو يكون تخفيفه مالحظته للمأمومين على   يشق على المأمومين
من ظم  فتخفف من جمل فالن وعالن حساب الصالة  فال بد من التوفيق بين هذين  الصالة ركن اشإسالم األع

كل هذ  تدل على جبه  ((؟يا معاذجبت جفتان )) ((وجيكم جم الباس فليخفف)) المأمومين؟ بعم المأموم له حق
ن العالقة بين المأموم واشإمام لها دخل كبير في الخفة  بعض الباس : إيخفف  لكن تخفيف بسبي  قد يقول قائل

وبعض الباس  ؟ما هو مالحظ الالصالة ساعة خفيفة عبد   مالحظ وا   و تكون تصلي وراء  وبيب  وبيبه ود  ل
في هذ  الصالة   -عز ومل-لو يقرج جقصر السور صارت جثقل من المبل علي   لكن وجبت ماثل بين يدي هللا 

ت   وقف-مل وعال-  فأبت بين يدي هللا -مل وعال-المالحظ الرب  ؟هل المالحظ اشإمام جو من مثلت بين يديه
وتخشى عقابه  وتمتثل جمر   فعلي  جن تقبل على صالت   ولو كان بيب    ترمو ثوابه  بين يدي الرب الكريم

بعض الباس جبه قد وبين اشإمام ما بيب  وبيبه  إذا كابت إمامته صحيحة مال  عالقة  مع األسف يالحظ جن 
ه للفوات  جو يصلي معه صالة هي ويعرض صالت  فإما جن يتر  الصالة خلف هذا اشإمام يومد جدبى خالف

  لست تتعامل مع زيد جو عمرو من -مل وعال-ممرد جفعال  ليس للقلب مبها بصيب  جبت تتعامل مع هللا 
الباس  فليقبل اشإبسان على صالته  وليتعامل مع ربه  ال ش  جن األل فة مطلوبة بين المسلمين  وال شرعت 

يرى جن جكثر الباس ما يرغبون الصالة وراء  يتر  اشإمامة  ال سيما إذا المماعة إال من جمل هذا  واشإمام الذي 
ما صليت وراء إمام قط جخف صالة من ن الباعث لمقالة جبس: ": إكان عدم رغبتهم به بحق  فقد يقول القائل

جبه فيه الحب والود  وهذا يخفف الوقوف  وهذا شيء محسوس وملموس   "-صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 
-والمبظور إليه في الصالة من جولها إلى لخرها  اآلمر بها وهو هللا   لكن يمب جن يكون الباعث على الصالة

ولذل  صليت  كوب  صليت وراء إمام  تخشى عقابه  جبت تؤدي الصالة من جمله  تطلب رضا  و -مل وعال
جيكم جم )) على المأموم مطلوب   بعم التخفيفجو خالف في مبهج  ما علي  مبه  بيب  وبيبه مشاحبات دبيوية



  يعبي تخفيف مع اشإتيان باألركان جهل العلم ليس فيه حمة للبقارينوهذا التخفيف كما يقول  ((الباس فليخفف
مسقطة للطلب  تترتب لثارها عليها  جبت تصلي   لتكون الصالة ممزية ؛ ليحافظ على صالته؛والوامبات والسبن

بعم قد تصلي   بعد هذ  مشكلة رتب جثارها  ليس ل  من جمرها شيءلكن ال تت  اصالة ال يأمر  الفقهاء بإعادته
لكن القلب ما   ن هذ  صحيحة ممزئة: إصالة باألركان  لكن ليس ل  عليها جمر وال ثواب  والفقهاء يقولون 

تكفر وهي التي   استفاد  والصالة التي تؤدى على الومه المأمور به هي التي تبهى عن الفحشاء والمبكر
لكن   الصغائر  الصلوات الخمس  والممعة إلى الممعة  رمضان إلى رمضان  العمرة إلى العمرة  هذ  مكفرات

  .المقصود بهذ  العبادات التي جديت على الومه الشرعي
  قد يقرج بطوال المفصل  يتمكن من الركوع والسمودبعم  "-صلى هللا عليه وسلم-وال أتم صالة من رسول هللا "
قرج بأوساطه  قد يقرج بقصار   فالصالة تامة  يسبح التسبيح المطلوب  يأتي باألذكار المطلوبة على ومهها  ي قد

  -عز ومل-يتدبر ما يقول  يخشع بين يدي هللا   هذ  صالة تامة  يستحضر جبه في صالة يقبل على ربه
هي خفيفة؛ ألبه قرج فيها ما ال يشق ومع ذل      هذ  صالة تامة-عليه الصالة والسالم-كما كان الببي   يبكي

على المأموم  فالمطلوب من اشإمام جمران  إتمام الصالة  وتر  الفرصة للمأموم على جن يأتي بمميع األركان 
به كبير وضعيف يالحظه من مهة  من مهة الضعف ألعلى ومهها؛ ألن بعضهم قد يالحظ بعض المأمومين 

ألن هذا الضعيف جيضا  بحامة إلى مراعاة  بمعبى جب  تبتظر حتى  ة؛وال يالحظه من مهة إتمام الصال فيخفف 
قد ال تطاوعه جعضاؤ  لمتابعت  بالسمود ثم قمت قبل جن يسمد ألبه  تيتمكن من سمود   جما إذا سمدو   يسمد

لى   وال يموز له جن يسابق   فال بد من مراعاته من الومهين  هذا الضعيف والكبير كلهم بحامة إمن جول مرة
فال يصلى صالة تشق عليهم  وجيضا  يمكبون من الركوع والسمود  وال ش  جن   من يراعيهم  يخفف عليهم

ل بها  ال ش  التطويل في حق اشإمام إضرار بالمأمومين  وتفويت لمصالحهم  وجما التقصير في الصالة واشإخال
 جبه بخس في العبادة  بعم.

فقال: إني  ،البصري قال: جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذاوعن أبي قالبة عبد هللا بن زيد الجرمي 
يصلي، فقلت ألبي قالبة:  -صلى هللا عليه وسلم-أصلي كيف رأيت رسول هللا  ألصلي بكم وما أريد الصالة،

، أراد كيف كان يصلي؟ فقال: مثل صالة شيخنا هذا، وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض
 أبو يزيد. :بريد عمرو بن سلمة الجرمي، ويقالبشيخهم أبا 
 : -تعالى رحمه هللا-يقول المؤلف 

مال  بن الحويرث مع ممع  صري، قال: جاءنا مالك بن الحويرث"عن أبي قالبة عبد هللا بن زيد الجرمي الب"
 البصراف إلى جهليهم  ثم جمرهم باوصلوا وراء   في المديبة -عليه الصالة والسالم-ماءوا إلى الببي   ةمن الشبب

يعبي لممرد التعليم  ال  : إني ألصلي بكم، وما أريد الصالة"فقال ،جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا"
 "-صلى هللا عليه وسلم-أصلي كيف رأيت رسول هللا " يصلي بهم ليعلمهم الصالة بالفعل يريد الصالة  إبما

هو مزء من حديث مال  بن  ((صلوا كما رجيتموبي جصلي)) :-عليه الصالة والسالم-واألمر الوارد في قوله 
يصلي  ويري الباس  -عليه الصالة والسالم-الببي  كما رجىفهو يصلي  ((صلوا كما رجيتموبي جصلي)) الحويرث

  ((.صلوا كما رجيتموبي جصلي)) ؛ ليتم له امتثال األمريصلي -عليه الصالة والسالم-كيف كان الببي 



قال: مثل صالة  ؟يصلي، فقلت ألبي قالبة: كيف كان يصلي -عليه الصالة والسالم-النبي  رأيت أصلي كيف"
وهو طفل في عهد الببي   هذا الذي كان يصلي بقومه "شيخنا هذا، شيخهم أبو بريد عمرو بن سلمة الجرمي

من السجود قبل  وكان يجلس إذا رفع رأسه"  واستمر إماما  إلى جن طال عمر   يقول: -عليه الصالة والسالم-
  .األولى والثالثة ؟في جي ركعة "أن ينهض

 ......طالب:
إذا كان " الثة  ولذا ماء في الحديث الصحيح:معروف الثابية والرابعة وبعدين تشهد  الكالم في األولى والثإيه  

عهد  هذ  الصالة التي صالها بهم مال  بن الحويرث في "في وتر من صالته لم يبهض حتى يستوي قاعدا  
ي بهم ويفعلها  وهو   يصل-صلى هللا عليه وسلم-بعد وفاة الببي  ؟جو بعد وفاته -صلى هللا عليه وسلم-الببي 

تمت الركعة األولى وجراد جن يبهض ما إذا وهي   ملسة االستراحة وهذ  الملسة يسميها الفقهاء راوي الحديث 
ذا ابتهى من  الركعة الثالثة وجراد جن يقوم إلى الرابعة ملس  فإذا كان إلى الثابية ملس  استوى قاعدا  ثم قام  وا 

وكان يجلس " :وبعد تمام الثالثة لم يبهض حتى يستوي قاعدا   وهبا   يعبي بعد تمام األولىفي وتر من صالته
عليه الصالة -هذ  الملسة التي يسميها الفقهاء ملسة االستراحة ثابتة عن الببي  "إذا رفع رأسه قبل أن ينهض

  -عليه الصالة والسالم-في البخاري من حديث مال  بن الحويرث هذا  وفعلها مال  بعد وفاة الببي   -لسالموا
وذهب األئمة جبو حبيفة ومال  وجحمد في   وقال بها اشإمام الشافعي فاستحبها مطلقا   واشإمام جحمد في رواية

عليه -يها يفعلها  بدليل جن من بقل صالة الببي إال لمن احتامها  من احتاج إل هور عبه إلى جبها ال تشرعالمش
لما ثقل   -عليه الصالة والسالم-في لخر زمن الببي  كرها  ومال  بن الحويرث إبما ماءلم يذ -الصالة والسالم

فعلها  ولذا يقرر جهل العلم من الحبفية  -عليه الصالة والسالم-لما بدن  لما ثقل الببي  :ماء في بعض الروايات
عليه -من احتاج إليها فعلها  وليست من سبن الصالة الثابتة التي بقلت عن الببي  :كية والحبابلة  يقولون والمال

  حتاج إليهايفعلها من ا  إبما -عليه الصالة والسالم-وبقلها عبه كل من وصف صالة الببي   -الصالة والسالم
 .إذا ثقل اشإبسان يفعلها  ولذا سموها ملسة االستراحة

في تقرير ذل   بالبسبة لبقلها ماءت من حديث مال  بن الحويرث في  -تعالى رحمه هللا-بن القيم وجطال ا
ميد جبه كان ميد  وبقل عن جبي ح  الصحيح  وجشار ابن القيم إلى جبها ماءت في بعض طرق حديث جبي ح  

من جصحابه  بمحضر عشرة  -صلى هللا عليه وسلم-يفعلها  جبي حميد الساعدي الذي وصف صالة الببي 
بن حمر في التلخيص إلى جبها ماءت في بعض طرق اماءت في بعض طرقه هذ  الملسة  وجشار الحافظ 

علمها  -عليه الصالة والسالم-حديث المسيء في صالته  وعلى هذا ماءت من جكثر من ومه  فإذا كان الببي 
يمكن جن جسأل من حيث الدراية  الرواية من حيث هذا ما يلزم   ؟بها ال تفعل إال مع الثقل: إالمسيء  هل بقول

وال تبثبي بسهولة  باهلل عليكم هل هذ    جو األشخاص الذين فيهم روماتيزم  ال تطاوعهم ركبهم  كبار السن
الو  الملسة بالفعل استراحة يعبي صاحب الروماتيزم جفضل  ؟عباء ومشقةل هي ه  صحيح ؟زيادة عباء ومشقة ا 

ة ثم لسثم يثبيها ثابية للم  ايلزمه يثبي ركبه مرة ثم يفله ؟ثم يقومجو يتور   القياممن السمود إلى  له جبه يبهض
السن يتمبى جبه صاحب الروماتيزم جو كبير   بها استراحة وعبد الحامة  من مرب وعرف: إشان بقولليقوم  ع

ها استراحة  ملسة استراحة  ما في بص يدل على جب :ألن الملوس يشق عليه  فكيف بقول يبهض ما يملس؛



مال  بن الحويرث  :لو قلبا .. وورودها ثابت من جكثر من حديث  يعبي حديث  يعبي تسميتها من قبل الفقهاء
عليه الصالة -لكن مرض الببي ممكن    والببي ثقل وكذا  -عليه الصالة والسالم-وماء في لخر عصر الببي 

بما هي زيادة تكليف في الصالة  ما هي ليست بم :جيام ما طول  فعلى هذا بقولتروا  -والسالم لسة استراحة  وا 
هي ممرد ما يثبي ال  وهللا قصر من الصالة يبي يتلين له خمس دقائق جو عشر دقائق   :يقولبهي بملسة  

رمليه يعتدل في ملسته ثم يقوم مباشرة؛ ألبها ليس لها ذكر مخصوص  فعلى هذا المتمه القول باستحبابها 
ادة مشقة  خالف ما يقولون  وال بكلفه بهذ  الملسة ألبها زي  ج  يعبي قد بعذر المحتاجللمحتاج وغير المحتا

الو واضح  به يستحب لكل مصٍل جن يملس : إبقول دة تكليف  وليست بالفعل استراحة فهذ  زيا ؟ما هو واضح ا 
إبما ))لحديث الذي تقدم ا :هذ  الملسة بعد تمام الركعة األولى  وبعد تمام الركعة الثالثة  طيب قد يقول قائل

الو بملس  ش رجيكماشإمام ما يملس لالستراحة  إي ((معل اشإمام ليؤتم به  فال تختلفوا عليها  :بقول ؟ما بملس ا 
  جو يفرط في فترض جن اشإمام ما يرفع يديه جو يقبض يديهطيب ابملس  بملس ما دام ثبتت سبيتها بملس  

ا هو مشروع  لكن لو ارتكب محظور بفرط معه؟ ال  بحن مأمورون باالقتداء به  وال بختلف فيم بعض السبن
ن جساء فعليه  يعبي تصوربا إمام حبفي ما يرفع ي ؟برتكب معه محظور ديه عبد الركوع فإن جحسن فله ولكم  وا 

ة خفيفة تابع  وهي جيضا  هذ  ملسإذا فرط بشيء من السبن ال ي  ال تختلفوا عليه  ال ؟ما برفع والرفع من الركوع
مع  قومثم ي يتأخر  يثبي رمليه ثم يملس قاعدما  ال تفوت االقتداء  يعبي من مربها يصل  يقوم مع الباس

   بعم.فالمتمه القول بسبيتها مطلقا  هذا شيء ممرب    يعبي ما يفوته وال لية من القراءة  الباس
 عفا هللا عنك.

كان إذا صلى فرج بين  -صلى هللا عليه وسلم-أن النبي  -رضي هللا عنه-حينة وعن عبد هللا بن مالك بن ب
 يديه حتى يبدو بياض إبطيه.

عن عبد هللا بن بحيبة  عن عبد هللا بن مال  بن القشب بن بحيبة   :وقد يقال "بن بحينة"عن عبد هللا بن مالك 
ال عبد هللا بن مال   هبا ما يختلف فيها ق ( قال)ويمعل بدلها صيغة   هذ  ويحذف )عن( ؟من يعرب لبا هذا

  ؟هذ  (عن)اشإعراب 
 ......طالب:

  ما يختلف.
 ......طالب:
  .صحيح
 ......طالب:
 طيب.
 ......طالب:

  .اثبت األلف
 ......طالب:
  .طيب



 ......طالب:
 .ابن  

 ......طالب:
  .جو تكون صفة لعبد األول

 ......طالب:
ألبه جبو   ويوصف بأبه ابن بحيبة  د  فعبد هللا يوصف بأبه ابن مال صف لعبكالهما و   هذ  وصف  ال ما يلزم

ألبها  ؛وتعرب إعراب االسم األول  ألبها جمه  مثل عبد هللا بن جبي بن سلول  هذ  جمه وهذا جبو   فتثبت األلف
 تابعة له  بعم؟

 ......طالب:
ابعة لما ابن جبها تابعة لما قبلها  فهي تصل في واأل ؟ما الذي يضطربا إلى التقدير ؟ش لون بحتاج إلى تقديرإي

بحيبة   مال  بن   عن عبد هللا بن   :لكن إذا قلباابعة لما قبلها  هي تجو بدل جو بيان   قبلها  فإما جن تعرب وصف
عبد  عن :وال تزال الحركات صحيحة  وابن ممرورة باعتبار جبها وصف لعبد  وليست وصفا  لمال   لكن لو قلبا

ألبها  ؛العاص  يعبي كل واحد تابعة لما قبلها عمرو بن   قال عبد هللا بن   :  فإذا قلتبن عمرو بن العاصهللا 
وتعرب إعراب ما قبلها  جما هبا عبد هللا بن مال  بن بحيبة  عبد هللا بن   بين علمين متوالدين  فتحذف األلف

 بعم؟حبيب جمه  ألن  حبيب؛ عبد هللا بن   ثل هذا محمد بن  جبي بن سلول  وقل م
 ......طالب:
بن  يةحبيب اسم امرجة  كما جن موير   ال مومود ؟فيه إشكالعاد يا هللا إيش تقول؟   حبيب اسم امرجة  وغير 

ألن    فعلى كل حال مثل هذ  يبتبه لها؛وهذا هذاباسم رمل  وجبو  اسمه جسماء  فهم يسمون  يةجسماء  موير 
وتحذف األلف    تعرب تبعا  لما قبلها  قبلها  إذا وقعت بين علمين متوالدين مالاألصل في ابن جبها بدل جو بيان 

  .وتعرب إعراب ما قبل الذي قبلها  لكن هبا تثبت األلف
 "كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطه -صلى هللا عليه وسلم-أن النبي  -رضي هللا عنه-"

الة  يمافي عضديه عن مببيه  وبطبه عن فخذيه  وفخذيه عن هذا سبة في الص التفريج والممافاة والتمافي
جبه لو شاءت بهمة جن تمر بيبه وبين  -عليه الصالة والسالم-ومر في وصف صالته هذ  الممافاة  ساقيه  

كان يمافي  وهذ  هي السبة في الصالة  إذا لم  -عليه الصالة والسالم-األرض لمرت من الممافاة  الببي 
  إذا خالفت التراص مثال  قدم التراص عليها  فاشإمام يمافي  المبفرد يمافي  المأموم الذي تخالف سبة جخرى 

ال ش  جن مثل سبة جقوى مبها؛ ألن هذا جومبه   لكن مع طلب التراص في الصف  يتسبى له ذل  يمافي
مبها هذا  بعم المبكب  يبدو  ألبهم يلبسون وجردية تى يبدو بياض جبطه  يرا  من خلفه؛بعضهم  والممافاة سبة  ح

وفي  ((جحدكم في الثوب الواحد ليس على مبكبه مبه شيء ال يصل)) ن ستر   جما اشإبط فال يلزم سترةال بد م
-ل بهذا بعض جهل العلم جن الببي دجما اشإبط فال مابع  ويست ((مبه شيء ))ليس على مبكبيه :األخرى  روايةال

يقولون: ليس  ؟البياض وعليه شعريبدو س على إبطه شعر  فكيف وهذا من خواصه لي -عليه الصالة والسالم



  لكن إذا كان الشعر خفيف  إذا ومد شعر -عليه الصالة والسالم-من خواصه يمكن هذا   على إبطه شعر
 بعم؟جبيض  يميل إلى الحمرة    جزهر اللون  -عليه الصالة والسالم-خفيف ال يمبع من رؤية البياض  وقد كان 

 ......طالب:
  ؟المرجة

 ......طالب:
ألبه  ؛المطلوب من المرجة الستر  وعليها جن تبضم ال تمافي  تلصق بعضها ببعض :بالبسبة للمرجة الفقهاء يقولون 

ألبه كل  ..؛ألبه جستر لها  وال ش  جن هذا فيه محافظة على المرجة وعلى ستر لها  يعبي ولو كابت في بيتها؛ج
عليه الصالة -ف وللرؤية  لكن إذا جبضم قل هذا االحتمال  ويذكر عبه ما يبتشر الشيء  يتعرض لالبكشا

؟ جبه مر بامرجتين قد مافتا  فأشار إلى جن هذا ليس لهما بل للرمال  لكن الحديث ما جدري عن ثبوته -والسالم
ال فاألصل جن فالتمافي البساء  ال ش  جبه بالبسبة للرمال ظاهر  جما بالبسبة للبساء إن ورد دليل يخصهن وا 

كابت خرى  فهو مطلوب مبهن  في البخاري: مما ال يعارض بأدلة ج  شقائق الرمال  يعبي ما يطلب من الرمال
فدل على جبه في مثل هذ  األمور المرجة كالرمل سواء   وكابت فقيهة   الصالة ملسة الرمل جم الدرداء تملس في

فال ش  جن التضام   لرمال مما بهي عبه البساء  بعمإال ما دل الدليل على اختصاصها به  جو كان ما يفعله ا
كليف ألن الت ها فهي مأمورة بما يأمر به الرمل؛  لكن يبقى جبه إذا لم يرد دليل يخصجستر لها بالبسبة للمرجة

 للرمال وللبساء على حد سواء  بعم.
 عفا هللا عنك.

صلى هللا عليه -أكان النبي  -عنهرضي هللا -سألت أنس بن مالك  :وعن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال
 نعم. :قال ؟يصلي في نعليه -وسلم

 :-تعالى رحمه هللا-يقول المؤلف 
يصلي في  -صلى هللا عليه وسلم-سألت أنس بن مالك أكان النبي  :عن أبي سلمة سعيد بن يزيد قال"

فإبهم ال يصلون في بعالهم   يهودخالفوا ال)) بمخالفة اليهود -عليه الصالة والسالم-وماء جمر   "نعم :قال نعليه؟
هذا جمر بمخالفتهم  فالصالة في البعال سبة  لكن إذا عورضت بأمور جخرى بقي البظر في  ((وال خفافهم

ذا وصل إلى المسمد وعليه خفاف وجراد جن يدخل بها  وجصابها شيء من األذى يدلكها   تعارض السبن  وا 
رجيت رسول هللا  :ب عن جبيه عن مد  عبد هللا بن عمرو  قالوطهورهم التراب  وماء في حديث عمرو بن شعي

يصلي حافيا  ومبتعال   على كل حال هذا من األمور الموسعة  اللهم إال من حيث األمر  -صلى هللا عليه وسلم-
بة بمخالفة اليهود  فإذا صلى في بعض األحيان في بعاله  ومرة حافيا   ومشى مرة مبتعال   ومرة حافيا  جصاب الس

  .-إن شاء هللا تعالى-
وفي بعليه شيء من األذى  فماء  مبريل يخبر  بذل  فخلع البعلين  وعلى  -عليه الصالة والسالم-وصلى الببي 

إذا  صالته صحيحة  لكن إذا علم بها جثباء صالته لزمه الخلع  لكنف من صلى ببماسة ماهال  جو باسيا   هذا
ال   وتبين جن ة مثيلبجن عليه سروال وف يصلي في ثوب واحد  يفترض ؟ش يسوي لزمه خلع ما يستر به عورته إي

  ؟ستر العورة شرطمو قلبا:  ؟يخلع ؟صبعماذا ي ؟ش يسوي إي في سرواله بماسة



 طالب:.......
ن ألبه إن صلى صلى في  يقطع صالته ما له إال هذا؛إيه يخالف  ما عليه غير   لو عليه ثوب ما  بماسة  وا 

ى هذا يقطع صالته  إذا صلى في البماسة التي علمها  سبق جن علمها  جما إذا ملها فهذا خلع خلع شرط  فعل
ما جعاد ما صال  قبل  إذا علم  -عليه الصالة والسالم-ال إشكال في إمزاء الصالة للحديث  بدليل جن الببي 

بماسة  عبد المذهب فلما صلى تذكر ال  فصلى  بسي البماسةثم بسيها  البماسة  علم جن في ثوبه بماسة  
ال بد من اشإعادة  فإن علمها ثم مهلها جعاد  وهذا محمول على الذي لم يعلم بها بالكلية  الذي   يبطلون الصالة

بدهم يعيد  وال ش  جن ع ثم صلى ماهال  بها  لم يعلم بها بالكلية صالته صحيحة  لكن علمها وفرط في غسلها
وال  دة فيهما واحدة  فالبسيان عبد جهل العلم يبزل المومود مبزلة المعدوم ألن المهل والبسيان القاع المهل يرفع؛

بعم ال مؤاخذة بالبسيان  [( سورة البقرة682)] }َربََّنا اَل ُتَؤاِخْذَنا ِإن نَِّسيَنا{ألبه ماء  يبزل المعدوم مبزلة المومود؛
وم مع البسيان ال بد من اشإتيان به  المعدوم   لكن المومود مع البسيان حكمه حكم العدم  والمعدومودا  وال عدما  

بسياب  بزل المومود هذ  الركعة  :ال بد من اشإتيان به  يعبي لو صلى شخص باسيا  الظهر خمس ركعات  بقول
}َربََّنا اَل  :وهللا بسيت صليت الظهر ثالث ركعات  وهللا يقول :وال إثم علي   لكن لو قال  الزائدة مبزلة المعدوم

مل -بعم  ما علي  إثم  لم يؤاخذ  هللا  :بقول  قد فعلت :وقال [( سورة البقرة682)] ْذَنا ِإن نَِّسيَنا َأْو َأْخَطْأَنا{ُتَؤاخِ 
البسيان ال يبزل المعدوم مبزلة المومود   ألن اشإتيان بالركعة المتممة لصالت ؛ ببسياب   لكن ال بد من -وعال

وبين جن هذا ال بد جن يعيد  ن يبسى ستر العورة مثال   مدا   فرق بين م م  وجمثلته كثيرةهذا مقرر عبد جهل العل
 ي بعورة مستورة بسترة فيها بماسة هذا ال يعيد  بعم.يبسى ويصل

 عفا هللا عنك.
كان يصلي وهو حامل  -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا  -رضي هللا عنه-وعن أبي قتادة األنصاري 

وألبي العاص بن الربيع بن عبد شمس، فإذا سجد  -صلى هللا عليه وسلم- أمامة بنت زينب بنت رسول هللا
ذا قام حملها.  وضعها، وا 

 : -تعالى رحمه هللا-يقول المؤلف 
كان  -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا  -رضي هللا عنه-وعن أبي قتادة الحارث بن ربعي األنصاري "

لكبها هبا مرة واحدة  كان يصلي يعبي حصل جن صلى مرة   رهذ  في األصل تدل على االستمرا (كان) يصلي"
 ؟جمامة إعرابها حامٌل جمامة ؟بالتبوين جو عدمه؟ ومها  واحدا   ؟جو حامل  جمامة وهو حامٌل جمامة  واحدة
 ......طالب:

ة  امل  جمامح  ألن اسم الفاعل يعمل عمل فعله  لكن إذا لم ببون  يعبي إذا قلبا بالتبوين؛ الفاعل مفعول به السم
 ؟ما في رامح وفي مرموح ؟ألبه علم مؤبث  وجيهما جرمح التبوين جو عدمه مضاف إليه لكبه ممرور بالفتحة

 ......طالب:
َ   في قراءة بالغٌ إيش؟  [( سورة الطالق3)] }ِإنَّ َّللاََّ َباِلُغ َأْمرِِه{ بعم  [( سورة البازعات54)] }ِإنََّما َأنَت ُمنِذُر{ ؟ه  جمر 

الو تبوين وعدمه يموز ال  ؟ما يموز ا 
 ......طالب:



 ؟بالغا   بعم :ما قال
 ......طالب:
 ؟كيف

 ......طالب:
الو هديا   ٌَ حامته إلى الحال  في مثل هذاوصف؟ وصف ألبه بكرة  حامته إلى الوصف جكثر من  ا  : حامل 
مع عدمه تكون مضاف مع التبوين تكون مفعول  و فإمامة جما مفعول جو مضاف إليه   ؟جو حامل  جمامة جمامة

ما مضى  وعدمه فيما يستقبل  والمسألة سهلة ما فيها إشكال وهذا  لكن هم يرمحون التبوين في إليه  ويموز هذا
 . -إن شاء هللا-

  .ببت   :  وعلى عدم التبوين بقولببت   ة    وجمام-عليه الصالة والسالم-ببت زيبت ببت الببي  وجمامة
وهو مفعول به   ة  األولى وصف ألماموصف لزيبب زيبب ببت   "- عليه وسلمصلى هللا-زينب بنت رسول هللا "

}اْدُعوُهْم يقول:  -مل وعال-هللا  "-صلى هللا عليه وسلم-بنت رسول هللا " وهي ممرورة وببت  وصف لزيبب
عليه الصالة -ببت زيبب  هبا يتداوله الرواة لشرف االبتساب إليه  :وهبا يقول [( سورة األحزاب4)] ِِلَباِئِهْم{
ألبي العاص  :وفي الموطأ ي العاص بن ربيعة بن عبد شمس"وألب"   ولذا ذكروا األم ثم ذكروا األب-والسالم

ن ربيعة مد له  فبسب إلى : إبن الربيع  ومبهم من قالاهذا وهم من مال   والصواب  :ومبهم من قالبن ربيعة  
  وقد جثبى -صلى هللا عليه وسلم-بب ببت رسول هللا زوج زي  مد   على كل حال هو جبو العاص بن الربيع

  .مصاهرته  وتأخر إسالمه عن زيببفي  -عليه الصالة والسالم-عليه الببي 
ذا قام حملها" يصلي وهو حامل جمامة  هذا الفعل  -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا كان  "فإذا سجد وضعها، وا 

 :مبهم من قال ؟هل الصالة فريضة جو بافلة :ي الصالة  جوال  ف -عليه الصالة والسالم-المتكرر  من الببي 
-بيبما بحن ببتظر رسول هللا  :بافلة  والبافلة يتوسع فيها جكثر من الفريضة  لكن في بعض الروايات قال الراوي 

  وهو حامل جمامة -صلى هللا عليه وسلم-إذ خرج عليبا رسول هللا   في صالة الظهر -صلى هللا عليه وسلم
في صالة البافلة  ومبهم من  :ل على جبها فريضة  المالكية لهم جموبة كثيرة عن هذا الحديث  مبهم من قالفد
متقدم على هذا  ((إن في الصالة لشغال  )) :لكن حديث ((إن في الصالة لشغال  )) :هذا العمل مبسوخ بحديث :قال

هذ  الخصوصية ال بد لها  :  بقول-لسالمعليه الصالة وا-هذا خاص بالببي  :ومبهم من يقولالحديث قطعا   
 ؟ألن هل مثل هذ  الحركات جكمل جو عدمها جكمل ؟لماذا  من دليل  والقول بالخصوصية في مثل هذا ال يتمه

 ؟الخلق يتسامح له في مثل هذ  األمور لمألمة بالكمال والرسول الذي هو جكعدمها جكمل  يعبي هل بطالب ا
ن مثل هذ  الحركات : إفكيف بقولجولى به   -عليه الصالة والسالم-فالببي  يعبي كل كمال مطلوب من األمة

ما تأتي   ال ؟واللي غير  ما يسمح له  يسمح له  يتحر  ما يخالف الرسول يخصه مثل هذ  الحركات
من مبه   بل قد يطلب -عليه الصالة والسالم-الخصوصية بمثل هذا  فالكمال الذي يطلب من األمة يطلب مبه 

عليه الصالة -ن ومه الخصوصية للببي : إألبه جكمل  مبهم من يقول مال جعظم مما يطلب من األمةالك
معصوم  -عليه الصالة والسالم-جن مثل هذ  الصبية ال يؤمن جن تبول  إذا حملها جحد  بيبما الببي  -والسالم

ما يموز جحد  :الدابة  قالوا على -والسالمعليه الصالة -من جن تبول عليه  كما قالوا بظير ذل  في طوافه 



يطوف على الدابة  لماذا؟ ألبها احتمال جن تبول في المسمد  وعبد الشافعية الذين يقولون مثل هذا الكالم بولها 
  جبدا   :  قال..فعل -عليه الصالة والسالم-طيب الببي بمس  فال يموز جن يعرض مثل هذا المكان للبماسة  

عليه الصالة -ال تبول في هذا المكان  وهذ  الصبية لن تبول وقد حملها الببي  ألن دابته ؛الببي مخصوص بهذا
ن ولم يمد م  طيب مبهم من يقول مثل هذا العمل يموز للحامة  فإذا كان مع اشإبسان طفل مثل هذا  -والسالم

الو يكفيه جمر   وخشي عليه  يحمله  سائه  يومد من رة ببمعمو  -عليه الصالة والسالم-فال  لكن بيوت الببي  ا 
بما فعله يكفيه جمرها لبيان مواز مثل هذا الفعل  لكن  -عليه الصالة والسالم-  فليست المسألة معلقة بالحامة  وا 

ال  بيته وجراد جن يتبفل شال معه بزرإذا كان اشإبسان في كوبه يدل على المواز هل يدل على جبه جفضل بحيث  وا 
األكمل جن يبتعد عن كل ما ويموز له ذل   لكن   صالته صحيحة ؟-معليه الصالة والسال-يقتدي بالببي شيء 

ألن بيابه للشرع جكمل من عدمه   ؛هذا بالبسبة له باعتبار  مشرع جكمل -عليه الصالة والسالم-يشغله  الببي 
به األموبة عن هذا الحديث كثيرة ال سيما لمن ال يرى مثل هذا العمل  وجولو فوت بعض السبن لبيان المواز  

ذا قام حملها  وعبد الشافعية مثل هذا العمل عمل مفرق   إذا سمد وضعها  عمل كثير ليس بعمل متوالي    وا 
مثل هذا جن يرفع يديه حذو  بعم هو مفوت لبعض السبن  هذا العمل مفوت لبعض السبن  فال يتأتى لمن حمل

مثل  -عليه الصالة والسالم-لكن فعله   وال جن يقبض اليسرى باليمبى  وهكذا يفوت عليه بعض السبن  مبكبيه
القراءة في المصحف في البافلة في الفريضة لحامة لغير حامة  يعبي طيب  وهو تشريع   هذا لبيان المواز

موز بعضهم من هذا الحديث مواز المصحف حمله ووضعه ليس بأشد وال جعظم من حمل هذ  الصبية  ولذا 
رضي -ة  جما عبد الحامة فال إشكال  في البافلة فال إشكال  عائشة الصالة والقراءة من المصحف جثباء الصال

اتخذت إماما  يصلي بها التراويح من المصحف  لكن إذا قلبا في الفريضة ال ش  جبه قياس على هذا  -اهللا عبه
ط يضغلكبه خالف األولى  واآلن المحاوالت في إصدار شاشات في المحاريب فيها قرلن    القول بمواز  يتمه

الوامب صيابتها عن المحدثات إال ما احتيج   ويطلعه ويقرج مبه  وهذ  عبادة يقرجي بعلى السورة اللعلى الزر 
ألبها عبادة والعبادات  ثير مما تروبه اآلن؛فيقتصر مبه على قدر الحامة  األصل جن الصالة بدون ك  إليه

لمكبرات  بل مبهم من مات ما استعملها  صيابة وتوقف كثير من جهل العلم في بداية األمر في مثل ا  توقيفية
ولكن يببغي جن   لهذ  العبادة من المحدثات  لكن إذا دعت الحامة إليها فاستعملها جهل العلم وجباحوها وموزوها

وليس وراء  إال اشإمام جو واحد واثبين    ويسترسل فيها  تامة؛ ألبه ومد من يستعمل هذ  اآلالتكون بقدر الح
وترديد   بل يأتي بمؤثراتعلشان إيش؟ اثبين  ومع ذل  يأتي بمكبرات بمئات األلوف   وجعه واحد المؤذن وم

السبة  فالصالة األولى خالف ال ش  جن االسترسال في هذ  المحدثات خالف  ؟يشلشان إكالم وصدج  ع
ا ِإالَّ َما آَتاَها{  ..األصل فيها جبها فبدال  من  لكن احتيج إلى قدر زائد [الطالق ( سورة7)] }اَل ُيَكلِ ُف َّللاَُّ َنْفس 

قبل جهل العلم ال سيما  المستملين المبلغين عن اشإمام تستعمل مثل هذ  اآليات بقدر حامة  فاألموبة من
لكن   وعدم االبشغال بغيرها  ألن المطلوب من المصلي اشإقبال على صالته ؛المالكية كثرت عن هذا الحديث

  وليس معبى هذا بعد جيضا  فتح باب لكل من حضر إلى صحيحين ما ألحد كالمفي الو ثابت  ما دام هذا
فعله ليبان المواز  وليس معبى  -صلى هللا عليه وسلم-جن يحضر طفله ليصلي به مع الباس  الببي  المسمد

ر ال   من جحض-عليه الصالة والسالم-مواز  جبه هو األفضل واألكمل  لكن من جحضر ال يمبع  اقتداء بالببي 



ويسترسل بعض الباس في إحضار األطفال ويتر  األم يمبع إال إذا جحدث تشويش للمصلين من هذ  المهة  
كلهم جبو سبة وجبو سبتين  واحد قدامه وواحد بيبه وبين الذي عن يميبه    جربعة ثة بدون عمل  يحضر معه ثال

ابتظار صالة في  -هرجيتشيئا  - اسهذا لعب  ووصل األمر ببعض الب  صارت هذ  ما هي بصالة .. وواحد
ويأخذ الطفل   الرمال حامز يكلم المرجة في المسمد الحرام  بيبها وبينيعبي وهذا جمر محزن  وهللا العيد رجيبا  

ما  ؟!ويميبه ويعطيه جمه  يعبي وصل األمر إلى هذا الحد  ويغير له  ج به عن المسمدويخر   مبها  من المرجة
وتقدير   واحترام المرجة  يعبي كون الدعوة إلى حقوق المرجةواألب له وظيفة    لها وظيفة األم هو معقول جبدا  

اشإسالم معتدل في تشريعه  الرمل له وظائف  والمرجة لها وظائف    خوانة  هذا ليس ظلم للمرجة  صحيح يا إالمرج 
ة التي ترعى شؤون بيتها ل للمرج جن يقا ها إذا زادت التكاليف  ومن المؤسفبيمن حق المرجة على الرمل جن يع

توظف بحضابة تهذ  عاملة   مرجة التي ترعى شؤون جوالد غيرهابالمقابل الو عاطلة   :يقال لها جطفالهاجوالدها و و 
وتربي جوالدها  ال هذ  عاطلة  هذ  ال بد تخرج  هذ  مظلومة في البيت  وتطلع   ما يخالف  لكن تعمل في بيتها

ال شيء  جو في مدرسة  ثابينفي بيت شان تشتغل في حضابة  لع شغلها مثل شغلها في البيت    حضابةوا 
 تبظف األوالد وتربيهم  هذ  عاملة وهذ  عاطلة  لكن إلى هللا المشتكى  والمسلمون يستميبون لمثل هذ  المطالب.

متع، مهذا يقول: في جلسة االستراحة يرى بعض المعاصرين عدم فعلها كالشيخ ابن عثيمين في الشرح ال
 ؟وما موقفنا في مثل هذه االختالفات ؟تفعل مرة وتترك وهكذا :أال نقول من المتقدمين وكما ذكرتَ 

-إلى هللا ورسوله  وما دام ثبتت عن الببي وين يرد؟ بعم  [( سورة الشورى 01)] }َوَما اْخَتَلْفُتْم ِفيِه ِمن َشْيٍء{ المرد
عن رسوله  عن هللا و  هدام بلغ ويدين هللا به  وما  عمل بما يعتقدوكل يفعل وي  بما سمعتم -عليه الصالة والسالم
جو مثل مال  بمم السبن  جو مثل جحمد إمام جهل السبة   كبار  يعبي مثل اشإمام جبي حبيفةالمسألة فيها جئمة 

قرر  إذامعبى هذا ليس و كلهم ما قالوا بملسة االستراحة  بعم رواية عن جحمد وهي قول الشافعي قالوا بها  
  لكن هذا مملس تعليم ومملس تمرين على كيفية التفقه واالستبباط  جبدا  مسألة جبه مصادرة ألقوال اآلخرين  

مح هبا  ما هو بإلزام  يعبي بإمكاب  جن تعمل  المسألة ما هي بإلزام  لكن إذا بان ل  تلزم بقول ر  تبي وكوب  
من خالل ما  -مل وعال-به تعمل بما تعتقد وتدين هللا الحق ال مبدوحة عن العمل به  ولو خالفه من خالفه  

 .-عليه الصالة والسالم-ثبت عبه وعن ببيه 
اعتدلوا في السجود، وال ))قال:  -صلى هللا عليه وسلم-عن النبي  -رضي هللا عنه-وعن أنس بن مالك 

 . ((يبسط أحد ذراعيه انبساط الكلب
قال:  -صلى هللا عليه وسلم-عن النبي  - تعالى عنهرضي هللا-عن أنس بن مالك "وهذا الحديث جيضا  

يعبي االعتدال في الركوع متصور  االعتدال في القيام  ؟السمود كيف بعتدل في "((اعتدلوا في السجود))
لكن كيف بعتدل في   متصور  يعبي في الركوع االعتدال تعديل الظهر  ودع الرجس مساوية للمؤخرة  هذا اعتدال

بعم هذا هو المطلوب في  ؟مطلوب مبا جن بمعل جسافل البدن جعلى من جعاليه في السمودجليس ال ؟السمود
جن بمعل شيئا  مرتفعا  بسمد عليه بحيث يعتدل الظهر؟ ال  إذا  ما  ((اعتدلوا في السمود))هل معبى السمود  

على وفق األمر  بعم على وفق األمر الشرعي  هذا هو االعتدال  إذا معلبا السمود ؟معبى االعتدال هبا
الشرعي  يعبي بأن بسمد على األعضاء السبعة  وبمافي  وبضم األصابع  وبمكن المبهة واألبف واليدين 



 والركبتين وجطراف القدمين  بمعل األصابع إلى مهة القبلة  هذا هو االعتدال؛ ألن االعتدال بسبي  فإذا جردت
تثبى مع الوقت    محلق  دائرةعبد  ذهب  عله مستقيما ؟جن تعدل شيئا  تمعله موافق ألمر هل معبى هذا جن تم

كما هو  فاعتدال كل شيء دائرة   يدعتبعم  ؟م جبعوج كيف تعدله؟ تمعله مستقيميعبي خات ؟بعم ؟كيف تعدله هذا
  قتضى الشرعي  على الهيئة الشرعية.وفق المعلى بحسبه  فتعديل واعتدال السمود معبا  اشإتيان به 

ويمافي  بعم قد    بل يرفعيعبي ال يضع مرفقه وذراعيه على األرض ((كم ذراعيه انبساط الكلبوال يبسط أحد))
جمر جو ومه إلى االستعابة التعب فحث جو  -والسالمعليه الصالة -يكون متعب ومبه   وقد شكي إلى الببي 

حال بهيبا عن موافقة  وال يفترش افتراش السبع  على كل ((وال يبسط جحدكم ذراعيه اببساط الكلب)) بالركب
الحيوابات  ماء هبا اببساط الكلب  وماء جيضا  افتراش السبع  وماء البهي عن مشابهة البعير في بروكه  

قعاء الكلب  وبسط الذ والتفات الثعلب  وبقر الفراغ مبه  و  وجذباب الخيل الشمس عبد التشهدعين  ا ر الغراب  وا 
اديث من عدم مشابهة الحمار في التدبيح  يعبي تقويس الظهر  وجيضا  زاد الصبعابي ما ماء في بعض األح

د في المراسيل عن جبو داو  على امرجتان وهما تصليان  جخرمه مر -عليه الصالة والسالم- هيقول الحديث جب
لكن كالهما فيه مترو   قاله الحافظ  وعلى كل حال   من طريقين موصولتين ييزيد بن حبيب  وقد روا  البيهق

حتى يرد -مرجة في مثل هذا مع هذين المتروكين ما يثبت بهما حمة  وعلى هذا فيبقى جن ال المرسل
  .تكون مثل الرمل  وهللا جعلم -التخصيص

 ببيبا محمد وعلى لله وصحبه جممعين.  وصلى هللا وسلم وبار  على عبد  ورسوله
 
 


